
ÅRSBERETNING 2020

Kan man overhovedet sige 2020 uden at sige corona

Desværre nej, og corona har også sat sit store præg på 2020 i vnkr og ridesporten

generelt. Stævner blev aflyst, ophold i ridehaller blev besværliggjort og så videre

Men selvfølgelig har året indeholdt andet end bare corona

Hvad stævner angår lagde vi ud med et par gode stævner i januar og februar, derudover

blev det til nogle militarystævner hen over sommeren og vi sluttede også af med et fint

november stævne og en – som alt andet i 2020 – en virtuel rosenparade. Rent økonomisk

må vi dog også bare erkende, at corona gjorde sit til at indtjening på stævner både

startgebyr og rytterstue salg, var meget lavere end det plejer. Men vi fik holdt de

stævner vi kunne, og forhåbentlig var rytterne glade for det.

For at fortsætte i stævnernes verden, havde vi også et rigtig godt klubmesterskab

Der var stor tilslutning og masser af god stemning og god opbakning – det var dejligt, og

stor tak til Tina Bager, der igen i år havde sørget for masser af sponsor præmier. Det er

et stort arbejde, men det betyder også bare så meget, for så mange, så tak for det.

Vi fik også – dog meget senere end vanligt, afholdt VNKR Cuppen, som altid er en sjov og

populær weekend. Stor tak til Gutemensch og Seerup / Hammershus Lam for at

sponsorere æresdækner.

Sommeren bød også på en distrikts ponylejr og vores egen klub ridelejr. Begge to meget

populære aktiviteter. En stor tak skal lyde til ponyudvalget der formår at lave disse

fantastiske aktiviteter, som betyder så meget for vores yngste klubmedlemmer. Jeg

håber der er friske kræfter der har lyst til at støtte op, så vi fortsat kan have masser af

pony aktiviteter.

En af de aktiviteter vi desværre ikke kunne i 2020 var Juleoptoget. En genstartet

tradition fra 2019, men jeg håber at Emilie med flere vil prøve at få den gennemført i

2021, så det kan blive en tradition fremadrettet

VNKR er klubben med de største indendørs faciliteter her på øen, og vi har nogle rigtige

dejlige faciliteter både udendørs og indendørs. Det gode samarbejde med Center

bestyrelsen gør at vi sammen kan og udvikle klubben – hvilket vi sætter stor pris på.

Med sådanne dejlige faciliteter følger også et stort arbejde omkring vedligeholdelse.

Desværre er det også i vnkr som så mange andre steder – lidt opadbakke med hjælp. I

2020 har ikke mindst Morten og Gry lagt et kæmpestort arbejde i at vedligeholde og

pleje baner mm. Fremadrettet skal vi have lavet et hold så vi kan lære at løfte i flok.

Det nytter ikke at vi lader det hele hænge på de få, og jeg føler mig helt overbevist om

at det kan lykkes. Og husk nu på, at der er ingen der prøver at genere nogen, når nu det

lige falder sammen med at der skal ordnes baner, når du skal ride. Dem der ordner

baner er frivillige, og skal også passe deres arbejde ridning mm, så sæt pris på at nogen



vil sørge for at du har gode forhold at ride på, i stedet for at blive irriteret over at de

fylder eller larmer osv. Og spørg endelig om oplæring, jo flere der gerne vil – jo bedre

og nemmere for alle.

Pt har vi kun et par undervisere der underviser på klubplan, det er Emilie i dressur og

begynder samt Kennet i spring. En kæmpe tak til jer for det. Det at vi kan tilbyde

undervisning er også med til at fastholde medlemmer.

Jeg skal også huske at sige tak til Borgerforeningen, der de sidste mange år, har doneret

kr. 500,- til ponyrytterne jer i VNKR. Dejligt at de tænker på os

Om lidt skal der vælges til bestyrelsen. Et medlem af bestyrelsen skal have en særlig tak

for det mangeårige arbejde du har ydet her. Du har siddet længere i bestyrelsen end jeg

aner – jeg ved bare det er længe, og er der noget vi ikke ved om fortiden her i klubben,

ja så har du som regel altid den viden. Du er også den, som når man mindst venter det,

så tropper du op med malerbøtter og pensler, og sætter i gang med malerarbejdet. Så

kæmpe stor tak til dig Kirsten for dit mangeårige arbejde her i klubben, og alt godt

fremover.

Tilslut skal vi have uddelt årets pokaler

Elleby pokalen der er sponsoreret af Åkirkebys gamle borgmester fra Ellebygård Birte

Juel Jensen, skal gå til den hesterytter har scoret flest rangliste point i det forgange år.

I år er der simpelthen lige placering på toppen, så med 70 point til dem begge to, så er

vindere af pokalen både Gry Mogensen og Mathilde Møller.

Årets senior pokal går til et medlem der gør et stort stykke arbejde for vores mange

ponyryttere. Du er utrættelig i dit arbejde med de mange ponyryttere, og selvom du

engang i mellem får sagt ja til for meget, så bruger du simpelthen det meste at din fritid

i selskab med disse mange ponyryttere og ponyer. Du underviser, arrangere ridelejre og

juleoptog. Og ikke nok med de mange timer i bruger her i ridehallen, så ved jeg, at du

også bespiser dem og i stævne weekender så bor de hos dig i flere dage. Så stillykke til

Emilie Enni

Årets junior pokal går i år til en der allerede har vist vejen frem, Som allerede har meldt

sig med i ponyudvalget og hjælper med at arrangere ponylejr mm. Du møder også op til

arbejdsdage, og melder dig også gerne som hjælper til stævner. Det betyder så meget at

i unge også hjælper til og viser interesse både for vores fælles interesse for sporten men

også for sammenholdet og arrangementer. Så tillykke til dig Ida Dandanell



Årshjul 2021

Halvdelen af året er allerede snart gået, og igen har den første halvdel været meget

berørt af restriktioner osv. Men det skal ikke forhindre os i at have planer

Vi drømmer om at lave et klubstævne i løbet af sommeren, kun for egne medlemmer,

som en slags generalprøve før klubmesterskabet. Er der nogen der allerede nu ved de

gerne vil hjælpe med det, så sig endelig til

Klubmesterskabet ligger den første weekend i september, også her har vi brug for

hjælpere og initiativtagere.

Ponyudvalget har også en klubbaseret ridelejr i år i sommerferien, og så håber vi jo på

at juleoptoget kommer igen.

Har man andre gode ideer til klubaktiviteter både for voksne og juniorer, så er man altid

velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Årets skal helt sikkert også bruges til at se på de faciliteter vi har, og hvad skal der

gøres. Blandt andet ønsker vi os et nyt dommerskur udendørs, og så skal vi jo som sagt

før, have lavet en plan over vedligeholdelse af indendørs faciliteterne til vinter, så det

kører

Vi har lige holdt et stort stævne her i maj, næste stævne bliver først i november, hvor vi

har vores kombi-stævne og rosenparade. Som altid så har vi også stævner i januar /

februar eller marts 2022

Hvis vi skal nævne lidt om ridesporten på ø plan

Så er det jo desværre sådan at der pt ikke er planer om Hubertus Jagt. Kender man

nogen der kunne tænke sig at starte noget op og lave en Hubertus jagt, så er man meget

velkommen til at kontakte distriktet. Alle materialer der tidligere er brugt, er stadig

intakt og står i NLR. Disse stilles til rådighed, hvis der er nogen der har mod på at gå i

gang.

Øen mangler også officials. Så er der nogen der går og drømmer om at komme i gang

med en uddannelse indenfor ridesporten enten som dommer / TD med mere, ja så er

man ligeledes altid velkommen til at kontakte distriktet for mere info. Til det kan jeg jo

nævne at Lærke Enni er i gang med at uddanne sig til springdommer


